LIDGELDEN
Art.1 - categorieën
Er is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor de volgende 3 niveaus: U6 t/m U9, U10 t/m U21 en ouder
dan U21. De bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur bepaald en dient de voetbalkosten te dekken.
Art.2 - kortingen
Er kunnen door het bestuur kortingen toegestaan worden. Of deze kortingen zullen gegeven worden
en hoe groot ze zijn, wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. Verschillende ziekenfondsen geven een
financiële tegemoetkoming. Informatie hierover vind je op hun en onze website.
Art.3 - betaling
Lidgeld is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling, zonder
toestemming van het bestuur, zal het lid sportief geschorst worden en dit tot het lidgeld volledig
betaald is of volgens een andere overeenkomst.
Art.4 - betalingsuitstel
Wanneer, voor vervaldag van de factuur, een lid aan het bestuur uitstel vraagt, kan dit eventueel
toegekend worden. Indien goedgekeurd, moet het lid binnen de 30 dagen na factuurdatum minstens
50% betalen. Het saldo moet betaald worden binnen de 60 dagen na factuurdatum.
Art.5 - sponsoring
Per schijf van € 100 aangebrachte sponsoring heeft het lid recht op € 25. Op verzoek van het lid wordt
dit terugbetaald en dit tot maximaal het door het lid betaalde lidgeld van het lopende seizoen.
Art.6 - gedeeltelijk seizoen
Leden die aansluiten tijdens een reeds begonnen seizoen betalen volgens deze sleutel:
≤ 31/12: lid dient 100% te betalen
> 31/12: lid dient 65% te betalen
Leden die ontslag nemen of krijgen zullen geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke teruggave.
Wanneer door omstandigheden buiten de wil van club en/of bestuur een seizoen niet kan vervolledigd
worden dan zal het bestuur de nodige beslissingen nemen betreffende teruggave, toekomstige korting
of wat dan ook.
Art.7 - bedragen
Het lidgeld bedraagt:
• € 125
U6 - U9
• € 150
U10 - U21
• € 175
SENIOREN
De cumuleerbare kortingen zijn:
• € 25
familiekorting, bij meerdere betalende leden op 1 adres
• € 50
functiekorting, indien speler ook omkadering is bij ander team
• U21
blijft in betaalcategorie U21 indien spelend bij SENIOREN
• U9
blijft in betaalcategorie U9 indien spelend bij U10

